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WERK IN UITVOERING

Wijkservicecentra
MENS

De komende week zijn de volgende werken in
uitvoering in de gemeente De Bilt:

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met:
Wijkservicecentrum MENS De Bilt
Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis 't Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk
Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.
Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Rioolreiniging in De Bilt

Servicepunt naar andere
locatie op Maertensplein

De gemeente heeft plannen
om het servicepunt in Maartensdijk begin volgend jaar
te verplaatsen naar een
leegstaand pand aan het
Maertensplein (nummer 41).
Het wijkservicecentrum MENS,
het zorgloket, de Politie en
het gemeentelijk servicepunt zullen vanuit deze
nieuwe locatie hun diensten
verlenen. De gemeente
hoopt dat in de toekomst
nog meer publieke diensten
gecombineerd kunnen worden.
Op dit moment zijn het gemeentelijk loket Burgerzaken en het wijkservicecentrum MENS gevestigd in Dijckstate gelegen aan het Maertensplein. Woon-, zorg en
dienstencentrum Dijckstate
is zeker niet uit beeld als
toekomstig servicecentrum,
want het college van burgemeester en wethouders wil
samen met de stichting Cordaen, de SSW, en de gebruikers van diverse ruimten in
Dijckstate, waaronder de
Stichting Welzijn Ouderen

Hoe veilig is uw buurt?
Bent u de afgelopen 12
maanden slachtoffer
geweest van een misdrijf? Hoe tevreden
bent u over de politie?
Dit zijn enkele vragen
die vanaf 11 september
in het kader van de Veiligheidsmonitor zijn gesteld aan 3158 inwoners van de gemeente
De Bilt.
De Veiligheidsmonitor onderzoekt criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van
politie en gemeente. Het
onderzoek vindt plaats op
gemeentelijk en landelijk
niveau en wordt één keer
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• Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december wordt het verkeer
omgeleid;
• De Bilt: La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, wegreconstructie en rioolrenovatie tot december;
• De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat,
afvaldepot tijdelijk verplaatst naar gemeentewerf.
Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder
Actueel ' Nieuws;
• De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf 14 september
wordt het riool aan de Bilthovenseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

(SWO) onderzoeken of Dijckstate hiervoor geschikt te
maken is. Op dit moment
leent de benedenruimte zich
daar niet voor, vandaar de
verhuisplannen. De bestemming van het hierboven genoemde pand aan het Maertensplein 41 is winkelvoorziening. Daarom is ontheffing aangevraagd van
deze bestemming. Als de
procedure is afgerond dan
kan worden verhuisd. De
verwachting is dat dit begin
volgend jaar zal zijn. De
openingstijden worden dan
nader bekend gemaakt
De huidige openingstijden in Dijckstate zijn:
• gemeentelijk servicepunt:
• maandag van 14.00 en
19.00 en donderdag van
8.30 en 12.30 uur.
• Politie maandag van 18.00
tot 19.00 uur en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur
• Wijkservicecentrum MENS
• maandag van 14.00 tot
16.00 uur en dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur

Vrijwilligersweek
Afgelopen week is met
succes de derde vrijwilligersweek van de gemeente De Bilt gehouden. Ruim 100 medewerkers van de gemeente
hebben de handen uit de
mouwen gestoken bij diverse projecten.
Dit heeft de gemeente niet
alleen gedaan. De gemeente
De Bilt bedankt Agterberg
BV die zich belangeloos
heeft ingezet bij een van de
projecten in de vrijwilligersweek.
Ook willen we alle maatschappelijke organisaties bedanken die op verschillende
manieren hebben bijgedragen aan het succes van deze
week en natuurlijk Stichting
Samen voor De Bilt, die de
vrijwilligersweek voor de gemeente heeft georganiseerd.

Kijk ook op onze
website

www.debilt.nl
voor actueel nieuws
en achtergronden

Veiligheidsmonitor
in de twee jaar uitgevoerd. In onze gemeente
voert bureau Dimensus
het onderzoek uit.
Wanneer u bent geselecteerd als deelnemer van
het onderzoek, dan hebt u
een
brief
ontvangen
waarin u wordt uitgenodigd een vragenlijst op
het internet in te vullen.
Wanneer u liever een
schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt u deze desgevraagd thuis gestuurd.
Het
gemeentebestuur
vindt het heel belangrijk
inwoners die benaderd
worden ook meedoen aan
het onderzoek. Alleen bij
hoge deelname ontstaat
een goed beeld van de
veiligheidssituatie in onze
gemeente/regio!
De gemeente gebruikt de
resultaten van het onderzoek, die naar verwachting in maart 2010 bekend
zijn, om de uitvoerings-

agenda van het Integraal
Veiligheidsplan (IVP) vorm
te geven. Het IVP wordt
om de vier jaar opnieuw
opgesteld en bepaalt de
prioriteiten, kaders en
doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van uw veiligheid als
inwoner. U leest meer
over het IVP op www.debilt.nl (onder Wonen & Leven ' Openbare Orde &
Veiligheid).
Informatie
Meer informatie over de
veiligheidsmonitor staat
op www.veiligheidsmonitor.nl of u kunt bellen
met het gratis telefoonnummer (0800) 0202055.
Voor vragen over het onderzoek in onze gemeente kunt u contact opnemen met de heer Léon
Kornmann van de afdeling Openbare Veiligheid
van de gemeente. Hij is
bereikbaar via (030) 228
91 57 (ma,di,do,vr).

Gedurende twee maanden (half augustus - half oktober) vinden reinigings- en inspectiewerkzaamheden plaats aan de riolering in De Bilt en een deel van
Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft hiervoor opdracht gegeven aan de firma van der Valk, die met
behulp van een hogedrukwagen en een vacuümwagen het riool zal reinigen.

Paltzerweg t/m december
afgesloten voor verkeer
De Paltzerweg is tot en met december afgesloten
voor verkeer. Het riool van de Paltzerweg wordt in
deze periode vervangen. U wordt als volgt omgeleid:
Tolhuislaan ' Taveernelaan ' Julianalaan. Deze omleiding kan voor overlast zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip
voor deze situatie.

Commissies vergaderen
op 8 oktober 2009

De commissie Burger en Bestuur vergadert op donderdag 8 oktober om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van
het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

De commissie Openbare Ruimte vergadert op donderdag 8
oktober om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Voorafgaande aan de vergaderingen vindt vanaf 19.30
uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 228 91 64 of via raadsgriffie@debilt.nl.

Gemeente maakt Bestemmingsplan centrumgebied
Bilthoven
Overeenkomstig artikel
1.3.1 van het Besluit
Ruimtelijke Ordening maken
burgemeester en
wethouders van gemeente De Bilt bekend dat zij
momenteel werken aan
een
bestemmingsplan
voor het centrumgebied
van Bilthoven.
Het centrumgebied van Bilthoven omvat globaal het gebied rond het huidige spoorwegstation van Bilthoven en
de winkelgebieden van het
centrum rond het Emmaplein, de Vinkenlaan, Nachtegaallaan, Julianalaan en
De Kwinkelier.
De huidige, gelijkvloerse
spoorwegovergang wordt
vervangen door een ondertunneling voor autoverkeer
via de Spoorlaan en Jan
Steenlaan. Fietsers en voetgangers krijgen een afzonderlijke onderdoorgang via
de Soestdijkseweg. Ook
wordt het winkelgebied van
Bilthoven opnieuw ingericht
en gemoderniseerd.

U kunt op deze vooraankondiging niet reageren.
Het voorontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in de loop van oktober/november in de inspraak
worden gebracht. Tijdens de
inspraakperiode die zes weken duurt, kan iedereen op
de plannen reageren. De reacties worden verwerkt in
het ontwerpbestemmingsplan.

In de volgende fase - in het
eerste kwartaal van 2010 wordt het ontwerpbestemmingsplan officieel ter visie
gelegd. In die periode kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. De periode
van inspraak en tervisielegging wordt te zijner tijd aangekondigd op de gemeentelijke pagina van de gemeente De Bilt. Ook wordt dan
vermeld op welke wijze u
kunt reageren.
Bilthoven, 7 oktober 2009

Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt

Afdeling Publiekszaken (Burgerzaken/Zorgloket/loket Vergunningen en Toezicht): is geopend van maandag tot en met vrijdag van
08.30 - 12.30 uur. Burgerzaken is ook op dinsdag van 15.00 - 19.00 uur open. Vergunningen en Toezicht en het Zorgloket zijn op de
dinsdagmiddag/avond alleen op afspraak open. Telefonisch is de gemeente bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van
08.30 - 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 - 19.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Het servicepunt van de gemeente in Dijckstate, op het Maertensplein in Maartensdijk, is geopend op maandag tussen 14.00 uur
en 19.00 uur en donderdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Melding gevaarlijke situaties buiten kantooruren T: (06) 55 87 67 75.
Centraal meldpunt openbare ruimte T: (030) 228 94 11
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Bekendmakingen uit de gemeente De Bilt
Milieuklachten
Voor
milieuklachten
over bedrijven kunt u tijdens kantooruren terecht bij gemeente De
Bilt, T (030) 228 94 11.
Buiten
kantooruren
kunt u voor deze en overige milieuklachten terecht bij de politie Binnensticht, T 0900 88 44,
of de milieuklachtentelefoon van de Provincie
Utrecht, T 0800 022 55
10 (24 uur per dag bereikbaar).

vergunningen
Vergunningen
en Toezicht
en toezicht

Aanvragen om
vergunning
(artikel 41
Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• De Bilt, Utrechtseweg
321, plaatsen carport;
• Groenekan, Lindenlaan
36, oprichten woning;
• Holl.Rading, Tolakkerweg 154, uitbreiden woning;
Reguliere bouwaanvraag 2e fase
• Bilthoven, Rubenslaan
16, uitbreiden woning;
Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, Sweelincklaan
94, plaatsen carport;
• Bilthoven, Waterman 45,
gedeeltelijk veranderen
kantoor;
• De Bilt, Soestdijkseweg
Zuid 87c 32, veranderen
dragende muur;
• Holl.Rading, Tolakkerweg 154, oprichten bijgebouw;
• Holl.Rading, Tolakkerweg 154, oprichten tuinhuis met overkapping;
Monumentenaanvraag
• Maartensdijk, Dorpsweg
23, plaatsen tijdelijke

opslagruimte;
Sloopaanvraag
" Maartensdijk, Nieuwe
Weteringseweg 90, slopen
dakbedekking;
U kunt tegen bovenstaande bouw- en/of sloopplannen pas een bezwaarschrift indienen nadat een
vergunning is verleend.
Deze besluiten maakt de
gemeente bekend in de
BiltBuis onder de rubriek
'verleende vergunningen'.
De termijn van terinzagelegging start de dag na de
publicatie. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn
zienswijze tegen het voornemen om vrijstelling te
verlenen naar voren brengen bij burgemeester en
wethouders van gemeente
De Bilt (Postbus 300, 3720
AH Bilthoven).
Aanvraag binnenplanse
ontheffing en
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn van plan om met
toepassing van artikel
3.6,eerste lid, sub c van de
Wet ruimtelijke ordening
juncto het bestemmingsplan, een (binnenplanse)
ontheffing van het bestemmingsplan én bouwvergunning op grond van
artikel 40 van de Woningwet te verlenen voor:
• Bilthoven, Paulus Potterlaan 19, uitbreiden woning;(ter inzage termijn
2 weken)
• Bilthoven, Obrechtlaan
7, uitbreiden woning;
(ter inzage termijn 2 weken)
• Holl.Rading, Dennenlaan 1, uitbreiden woning; (ter inzage termijn
2 weken)
De ontwerpbesluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen in het gemeentehuis bij de afdeling Ver-

gunningen en Toezicht,
gedurende de bovengenoemde termijn ter inzage
op werkdagen van 8.30
uur tot 12.30 uur.
De termijn van terinzagelegging start de dag na de
datum van deze publicatie.
Gedurende de termijn van
terinzagelegging kunnen
belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, reageren op dit voornemen
bij burgemeester en wethouders van gemeente De
Bilt (Postbus 300, 3720 AH
Bilthoven).

Ontheffingsverzoeken
(Wro na 1 juli 2008)
Soms is een aanvraag in
strijd met het geldende bestemmingsplan. In dat geval moet een dergelijke
aanvraag tevens worden
opgevat als een verzoek
om ontheffing van de regels van het bestemmingsplan.
Aanvraag ontheffing
(gebruiksontheffing)
Burgemeester en wethouders zijn van plan om met
toepassing van art. 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening een ontheffing van
het bestemmingsplan te
verlenen voor:
• Maartensdijk, Maertensplein 41: wijzigen van
het gebruik van het
pand van centrumvoorziening naar dienstverlening.
De ontwerpbesluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen in het gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen en Toezicht,
gedurende zes weken ter
inzage op werkdagen van
8.30 uur tot 12.30 uur.
De termijn van terinzagelegging start de dag na de
datum van deze publicatie.
Gedurende de termijn van
terinzagelegging kunnen

belanghebbenden,
bij
voorkeur schriftelijk, reageren op dit voornemen
bij burgemeester en wethouders van gemeente De
Bilt (Postbus 300, 3720 AH
Bilthoven).
Verleende bouwvergunningen
• Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 87, plaatsen
dakkapel voor en achterdakvlak (25-9-2009)
• Bilthoven, Maartensdijkseweg 11, plaatsen serre
(30-9-2009)
• Holl.Rading, Adri Piecklaan 27, plaatsen dakkapel voordakvlak
(25-9-2009)
• Maartensdijk, Tolakkerweg 118, plaaten muren
en 3 lantaarnpalen
(24-9-2009)
Verleende sloopvergunning
• Bilthoven, Prunuslaan
16, 18, 20, 24, 26, verwijderen asbesthoudende
materialen (25-9-2009)
Verleende binnenplanse ontheffing en
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om
met toepassing van art.
3.6, eerste lid, sub c van de
Wet ruimtelijke ordening
juncto het bestemmingsplan (binnenplanse) ontheffing van het bestemmingsplan én bouwvergunning op grond van artikel 40 van de Woningwet
te verlenen voor:
• Bilthoven, Koekoeklaan
3, uitbreide woning;
(29-9-2009)
• Bilthoven, Frans Halslaan
28a, oprichten woning
en bijgebouw incl.kelder
(29-9-2009)
• Bilthoven, Bilderdijklaan
69, uitbreiden woning
en oprichten bijgebouwen (30-9-2009)

De besluiten inclusief de
bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken
na verzenddatum in het
gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen en Toezicht ter inzage op werkdagen van 8.30 tot 12.30
uur.
Vindt u dat u door één van
de bovenstaande besluiten
dan wel beide besluiten
rechtstreeks in uw belang
bent getroffen? Dan kunt
u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van De Bilt
(Postbus 300, 3720 AH Bilthoven). U moet dat doen
binnen zes weken na de
verzenddatum (=datum
achter de verleende vergunning) van de besluiten.
In het bezwaarschrift moet
in elk geval worden vermeld naam, adres, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en
de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.
Ook al dient u een bezwaarschrift in, dan mag
toch van de verleende vergunning en (eventueel
ontheffing op grond van
artikel 3.6, eerste lid, sub c
van de Wet op de Ruimtelijke ordening) gebruik
worden gemaakt. Als u dat
wilt voorkomen, dan kunt
u tegelijk met het indienen
van een bezwaarschrift
een voorlopige voorziening aanvragen bij de
voorzieningenrechter van
de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. U moet
voor een dergelijke voorziening griffierecht betalen. Voor meer informatie
over de hoogte daarvan
kunt u contact opnemen
met de griffier van de
rechtbank, tel. 030 2233000.

Voor bouwinformatie
of het bekijken van ter
inzage liggende stukken
kunt u langskomen bij
de afdeling Vergunningen en Toezicht op
werkdagen van 8.30 uur
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de afdeling alleen op afspraak open
van 15.00 - 19.00 uur. U
kunt een afspraak maken via telefoonnummer (030) 2289411. Voor
informatie over bestemmingsplannen en/of een
gesprek met een plantoetser dient u altijd
een afspraak te maken
via bovengenoemd telefoonnummer.

Vergadering
welstandscommissie
Op de maandagmiddagen
in de oneven weken vindt
in principe de openbare
vergadering plaats van de
commissie Welstand en
Monumenten Midden Nederland.
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op maandagmiddag
19
oktober
2009.
De gegevens zoals vergaderlocatie en agenda zijn
vanaf vrijdag voorafgaand
aan de vergadering te
raadplegen op de gemeentelijke website
www.debilt.nl.
Indien u geen toegang
heeft tot internet, wordt
belangstellenden geadviseerd vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering,
telefonisch contact op te
nemen met de unit Administratie van de afdeling
Vergunningen en Toezicht,
telefoon 030-2289180. Bij
deze unit is tevens bekend
waar de agenda ter inzage
ligt.

